november 2020

Wijkkrant

NIEUWE PARK
Nieuwbouw Winterdijk 14 zie blz. 4

INHOUD
Van de redactie / van het wijkteam

2

Andere Tijden

Kerstbomen versieren voor de
Winterdijk

2

Gouwestein Nieuws

10

VerkeersCirculatiePlan

3

Tuintjes bij de Blokwoningen

11

Bouwplannen in de wijk
• Nieuwbouw Winterdijk 14
• Voortgang herinrichting terrein De
Blaauwe Haan
• Fietsenstalling Stationsplein

4

Crabethstraat verlicht

11

Gouda Verlicht

11

Bomen langs de rode loper naar de stad

11

Vogels in de wijk: het roodborstje

12

De zeemeermin

6

Burenpraat

13

Mozaïek sofa

6

Wijk in Bedrijf - Refresh, Vredebest 22

14

Het Bankje

7

17e expositie GoudsWerk

15

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

7

Kliko’s

16

8

Wijkkrant Nieuwe Park							

november 2020

Van de redactie/van het wijkteam
Door Trudie Galama

Paarse krokodil en de volière
Welke stappen moeten er nu nog gezet worden om de vergunning
voor de verbouwing van de volière te krijgen? Het traject sleept al
maanden. De vergunning begint op de paarse krokodil te lijken, die
voor het grijpen staat naast het bureau van de ambtenaar, maar
niet afgegeven wordt.
Mozaïek Sofa
Alle 50.000 steentjes zijn geplakt, de klus is geklaard. Een klein
aantal enthousiaste wijkbewoners heeft een mega prestatie geleverd. U leest hier meer over op blz. 6
Quarantaine
Het zal je maar overkomen: corona met een heftige ziekhuisopname in Groningen. De ex-coronapatiënt gaf mij nog aan dat hij zich
zorgen maakt om de nonchalante houding van veel (jonge) mensen.
Zij realiseren zich onvoldoende dat zij met hun onvoorzichtige gedrag hun ouders en naaste vrienden en zij op hun beurt hun ouders,
vrienden, collega’s, enz. kunnen besmetten. Met het gevolg dat een
groot aantal gezinnen in quarantaine moet. Dat wil je toch niet op je
geweten hebben?

Kerstbomen versieren voor de Winterdijk
Door Peter Schönfeld

Ook dit jaar gaat het Wijkteam
Nieuwe Park weer tien versierde kerstbomen in de sloot langs
de Winterdijk plaatsen, maar
het zal vanaf dit jaar anders
zijn dan in voorgaande jaren.
Zoals een aantal van u weet
is Piet van der Perk dit jaar
overleden. Vanaf het begin van
de kerstbomen in de Winterdijk
was Piet onze steunpilaar bij
het prepareren van de bomen
en het plaatsen ervan in de
steigerbuizen, die in het water
staan. Om dit voor elkaar te
krijgen stond Piet in een wiebelig bootje en het lukte hem
steeds om met een magische
zwaai de boom in de buis te
plaatsen. Nu Piet er niet meer
is, zal het wijkteam een andere (meer veilige) methode van
plaatsing toepassen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thomashuis
Gouwestein
SGS Het Segment
School Park en Dijk
De Goudse Waarden
Nieuwe Parkerf
Cora van Leeuwen
Marleen de Rooij
Dora de Wit
Karin Suur

Ook dit jaar gaan zij weer een
boom versieren. De bomen
worden vrijdag 4 december bij
de versierders langsgebracht.
Vrijdag 11 december worden
de versierde boom weer opgehaald.
De bomen zullen vanaf half december tot half januari te zien
zijn langs de Winterdijk.

Vorig jaar hebben onderstaande organisaties/buurbewoners
de versiering van een boom
voor hun rekening genomen:
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VerkeersCirculatiePlan
Door Jan Willem Eelkman Rooda

In de wijkkrant van vorige
maand heb ik aangegeven dat
er gewerkt wordt aan het participatietraject voor het VerkeersCirculatiePlan (VCP).
In dat traject wordt gewerkt
met deelnemers van wijkteams,
maar ook van Rover, Fietsersbond, Gouda Sterk a/d IJssel,
Driestar, etc. Ik neem deel
namens het wijkteam Nieuwe
Park.
Voor de ondernemers is er
een apart spoor opgezet; aan
het eind zullen de beide visies
met elkaar verenigd moeten
worden. Een uitgebreide uitleg
over het proces, met achterliggende plannen, is beschikbaar
via de https://www.gouda.nl/
Inwoners/Verkeer_en_vervoer/
Verkeerscirculatieplan
Inmiddels zijn er drie sessies
geweest. In de derde bijeenkomst werd vooral ingegaan op
de corridors voor doorgaand
verkeer. In de tekening zijn de
diverse corridors aangegeven.
Uitgelicht hierin is de route
langs de singels, voor ons het
meest dichtbij. Ook is te zien
welke andere routes van belang
zijn.

Het instellen van een ,,knip”
langs de singels is besproken,
met mogelijkheden voor ontheffingen voor lokaal verkeer /
bewoners.
Voor elke doorgaande route
werden de mogelijkheden en
beperkingen doorgenomen.
Ieder zit natuurlijk met zijn
eigen achtergrond in die discussie. Wat mij betreft zijn voor
onze wijk de volgende punten
belangrijk:
1. Bereikbaarheid: een doorgang naar andere delen van
de stad, maar ook Reeuwijk, Haastrecht, de A12 en
de bereikbaarheid van de
scholen en tehuizen langs
de Winterdijk;
2. Tegengaan / verminderen
van sluipverkeer langs het
station en over de Kattensingel en door het park van
en naar Nieuwe Gouwe OZ;
3. Respecteren van de 30 km
zonering via inrichten en
handhaven.
Daarnaast heb ik op mijn
eerdere oproep aan de e-mailadressen in de wijk opmerkingen gekregen over:
• Rijgedrag buschauffeurs

t.o.v. fietsers op de singels
en het stationsplein;
• Parkeerknelpunten in de
Crabethstraat door vergunninghouders / bewoners
van de oostkant van sector
2 die naar het station gaan;
• Trillingen en scheuren in
muren door de verkeersdrempels op de Kattensingel.
• Te hard rijden – nog steeds
– op de Kattensingel.
Deze opmerkingen worden door
mij in het proces ingebracht.
Een nieuw element in de discussie, dat door mij ingebracht
zal worden is de ontwikkeling
van het Lombokterrein en de
verkeersafwikkeling daar. Het
gaat dan niet alleen over verkeer tijdens de bouwfase, maar
ook in de uiteindelijke situatie.
Ik sta open voor ideeën over de
verkeersontwikkeling, ook als
je vindt dat er dingen ontbreken of accenten verlegd moeten worden.
Stuur me gerust een bericht via
jwerooda@rooda.nl, doe een
brief in de bus: Van Swietenstraat 22 of bel 0182 517316.
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Bouwplannen in de wijk
Nieuwbouw Winterdijk 14
Bron: Nieuwsbrief Mozaïek Wonen

Project
Op het perceel Winterdijk 14
komen 60 verplaatsbare sociale
huurwoningen. Deze woningen worden gebouwd op de
bestaande fundering van de
voormalige school “Het Segment” en worden verdeeld over
twee lagen. Dit zijn 14 woningen van 31 m2 en 46 woningen
van 42 m2. Deze woningen
zijn gemaakt van massief hout
en worden verwarmd door een
individuele warmtepomp.
Uitvoering en planning
Het terrein moet bouwrijp gemaakt worden. Dit houdt in dat
de bestaande verharding wordt
verwijderd en zand wordt gestort. Er zal een dam aangelegd
worden ten behoeve van de
bereikbaarheid van het gebied.
De omwonenden krijgen bericht
voor een bouwkundige opname
van hun woning. De opnames
zijn half november gepland. De
verwachting is dat de woningen
in het derde kwartaal van 2021
geplaatst worden.

Voortgang herinrichting
terrein De Blaauwe Haan
Door Peter Schönfeld

Aan het begin van 2020 is door
de ontwikkelaar SENS een bewonersavond georganiseerd in
zorgcentrum Gouwestein met
betrekking tot de herontwikkeling van het kaaspakhuisterrein
aan de Kattensingel. Hierna is
er in juni een informatiebrief
aan de omwonenden van het
terrein gestuurd, waarin de
voortgang is toegelicht. Bezwaren en suggesties van de
omwonenden zijn in die maanden een op een besproken en
zo ver mogelijk opgelost.
Tussen juni en november is
door het ontwerpteam hard
gewerkt aan de verdere uitwerking van het plan waardoor
het een steeds definitievere
vorm aannam. Dit definitieve
ontwerp is nu gereed en zal
binnenkort ingediend worden
bij de gemeente ter verkrijging
van de bouwvergunning.
De ontwikkelaar SENS had ter
afsluiting van het ontwerptraject graag een informatie-

avond georganiseerd waarin
het definitieve ontwerp zou
worden toegelicht. Echter door
corona is dat nu niet mogelijk.
Om de omwonenden toch te
informeren over de definitieve plannen, heeft SENS op 24
november een online informatie
avond georganiseerd. Tijdens
deze bijeenkomst zijn de omwonenden ook geïnformeerd
over de planning van de sloopwerkzaamheden, het bouwrijp
maken van het terrein en de
bouwwerkzaamheden zelf.
Omdat het uitkomen van deze
wijkkrant en de voorlichtingsbijeenkomst van SENS min of
meer gelijktijdig zijn, zal pas
in de wijkkrant van december
inhoudelijk hierover worden
bericht.

Fietsenstalling
Stationsplein
Bron: ProRail

De staalconstructie staat en de
vloerplaten en gevelplaten zijn
geplaatst. Eind november is
het metselwerk van roodbruine
baksteen klaar. In december
volgt de afwerking en de inrichting van de stalling.
Stalling gaat open
Op 24 december gaat de stalling open en kunnen reizigers
hun fiets stallen. Fietsen die nu
nog aan de westkant of onder
het stationsgebouw staan, kunnen dan in de 1400 rekken van
de nieuwe stalling een plaats
vinden.

Parkeren
In totaal worden er voor de
bewoners op het terrein 51
parkeerplekken gerealiseerd.
Verhuur
De appartementen zijn bestemd voor de sociale verhuur.
Voor actuele informatie zie de
website van Mozaïek Wonen:
www.mozaïekwonen.nl of bel
0182 – 692 969 of mail:
info@mozaïekwonen.nl
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Ontwikkeling
Lombokterrein

Door Geri van Ittersum

In de vorige wijkkrant heeft u
kunnen lezen dat projectontwikkelaar Blauwhoed een plan
aan het maken is voor rond de
60 woningen op het Lombokterrein. Op de online informatieavond van 8 oktober is dit
toegelicht. Een aantal bewoners
die vlakbij de te ontwikkelen
locatie wonen hebben in het
vervolg hierop nog een gesprek
gehad met de projectleider van
Blauwhoed. Aanleiding was hun
ongerustheid over de ontsluiting voor auto's via het straatje
langs de vogelkooi.
Die ontsluiting is zeker niet van
de baan, maar ze gaan wel kijken naar andere verkeersafwikkelingsmogelijkheden binnen
de stedenbouwkundige visie.
De bewoners suggereerden een
alternatief ontsluitingsplan (zie
tekening), waarbij de auto's
via de huidige toegang van het
terrein in- en uitrijden, maar
een enkele ontsluiting bij het
station past niet in de visie omdat daarmee de relatie met het
park niet tot zijn recht komt.
Het extra verkeer als gevolg
van het project in het straatje
wordt volgens verkeersmodellen geschat op ca. 350 auto's
per dag. Dat brengt ook extra
belasting van het Van Bergen
IJzendoornpark met zich mee.
Deze toename zou binnen de
gemeentelijke norm van 4000
auto's per dag voor deze straat
vallen.

maar zullen wel minder vaak
voorkomen omdat het aantal
railinzetplaatsen tot twee wordt
gereduceerd.
De nabijheid van het spoor
maakt de aanleg van een geluidswal noodzakelijk. Ook zijn
er strenge veiligheidseisen in
verband met het transport van
gevaarlijke stoffen over het
spoor.
Een idee van Blauwhoed is om
het Halve Maantje (vroeger een
deel van het park, waar nu de
vogelkooi staat) in ere te herstellen. De vogelkooi zou dan
richting Lombokterrein worden
verplaatst. De haalbaarheid
hiervan zal met het wijkteam
worden besproken.
De te bouwen woningen vallen in de prijscategorie 5 tot
9 ton. De bouw zal pas starten als 70% van de woningen
is verkocht. Voorbelasting en
ophoging is alleen nodig aan
de westrand van de locatie (het
eiland). Het hoge deel van het
relaishuis blijft staan, het lage
deel wordt gesloopt.
Het project vereist een aanpassing van het bestemmingsplan
en zal met alle bijbehorende

november 2020
procedures waarschijnlijk een
jaar in beslag nemen.
Het schetsontwerp dat in oktober werd gepresenteerd is
aan verandering onderhevig.
Aanleiding hiervoor is o.a. een
cultuurhistorische analyse die
een ander inzicht heeft gegeven op de aansluiting van het
plan op het Van Bergen IJzendoornpark. Blauwhoed gaat
nog verder met de gemeente
in overleg over het zgn. kavelpaspoort. Dat is een soort
programma van eisen waaraan
de inrichting moet voldoen.
Dat overleg vindt plaats op 30
november a.s. Daarin zullen
ook de bezwaren van de bewoners worden meegenomen. De
benodigde aanpassing van het
plan en ook het onderzoek dat
nodig is i.v.m. geluid en trillingen en kabels en leidingen hebben de planvorming vertraagd.
Daarom komt de online informatieavond van 26 november
a.s. te vervallen. De verwachting is dat deze in januari kan
plaatsvinden.

Een eventuele ontsluiting via
de verlengde Van Hofwegensingel langs het spoor is al jaren
geleden door de gemeente
afgewezen en is geen optie in
dit project. Bewoners zullen dit
bij de gemeente opnieuw aan
moeten kaarten. Dat geldt ook
voor een mogelijke route voor
het werkverkeer via de bouwlocatie Winterdijk 14.
De nachtelijke activiteiten van
ProRail aan het spoor blijven,

5

Wijkkrant Nieuwe Park							

De zeemeermin

Door Marrianne Waalwijk
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Mozaïek sofa
Door Manon Vonk

De laatste steentjes zijn geplakt, sterker nog
tijdens het lezen van dit stukje is de bank
al gevoegd. Er zijn heel wat uurtjes gegaan
in het knippen en plakken van de steentjes.
Dat is ook logisch want zo’n 50.000 steentjes
knippen en plakken is niet in een middagje
gefikst. Super trots zijn we met zijn allen op
het resultaat. Nu gaat het spannendste gedeelte komen. De bank moet heelhuids van de
zolder afgehaald worden. Eerlijk gezegd weet
ik niet of ik het aandurf om te zien dat een
dikke 2000 kilo met een heftruck naar beneden gemanoeuvreerd wordt met alle gevaren
van dien.

Ik kreeg een mail van Geri van Ittersum. Hij
attendeerde mij op een artikel in de Tidinge,
van de Historische Vereniging Die Goude. Het
ging over de Goudse kunstenaar Gerard Bakker.
In het artikel vertelt Gerard dat hij nog een
mooie plek zoekt voor zijn zeemeermin.
Sjouk en ik hebben contact opgenomen met
Gerard en zijn wezen kijken. Het is een mooi,
imposant beeld dat in een waterpartij geplaatst
moet worden. Eventueel kan er een fontein onder, zodat het lijkt alsof de zeemeermin op een
golf van water uit het water rijst.

Het plaatsen laat nog even op zich wachten.
We willen graag dat er veel mensen bij de
opening kunnen zijn en dat is met de huidige
maatregelen niet haalbaar. Daarnaast moet er
nog met de gemeente over gesproken worden
waar de bank exact komt te staan. Dus voor
het bezichtigen van de bank is nog een paar
maanden geduld nodig. Naar verwachting
wordt dat maart volgend jaar.

U begrijpt dat wij direct moesten denken aan het
Van Bergen IJzendoornpark als geschikte locatie
voor dit beeld. De beoogde plek is de vijver in
het tweede deelt van het park, aan de andere
kant van de zonnewijzer.
Wat vindt u ervan?
We vragen de bewoners van de wijk alvast wat
zij ervan vinden. Laat het ons even weten:
Marrianne Waalwijk: m-waalwijkvanderspree@
hetnet.nl of aan de redactie van de wijkkrant.
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Een gewaarschuwd mens telt
voor twee!!
•fysiotherapie
•manuele therapie

Door Buurtpreventie

•psychosomatiek
•fysiotraining

Ook trainen bij ons?
Informeer naar Training op Maat,
Afvallen op Maat, Fitplus, Fit to move
en specifieke trainingen: COPD,
lage rugklachten en valpreventie.
Fysiotherapie Oranjestaete
0182 - 75 18 11
www.fysiostaete.nl
Julianahof 210
Const. Huygensstraat 121e
Burg. van Dijkesingel 49
Kranepoort 4A

2802 GN
2802 LV
2809 RB
2831 AK

Gouda
Gouda
Gouda
Gouderak

Het Bankje

Door Trudie Galama

Het overkwam mij afgelopen week. Ik ontving
op mijn smartphone een whatsappje, niet
van een bekend contact maar van een onbekend 06-nummer met de volgende tekst:
Goedemiddag pap
Met mij. Dit is mijn nieuwe nummer. Mijn
oude kan je wegdoen. Die is niet meer in gebruik. Wil je deze even opslaan?
Er volgt een zielig verhaal over grote financiële nood. Vervolgens wordt om geld gevraagd
en het bedrag met een Tikkie over te maken.
Het is een poging om op te lichten.
Trap hier dus niet in en reageer niet!!

BRILJANTE VOETEN
Pedicure Gertina Twigt
Voetbehandeling en
Voetreflexmassage
M: 06 4547 9497
Majoor Fransstraat 26
2801 ST GOUDA

Sabine woont al 8 jaar in Gouda. Ze verhuisde
van Walvisstraat naar Wijdstraat en woont nu
samen met haar vriend op de Vest, met uitzicht
op de Buurttuin en het water van de Turfsingel.
Op haar dagelijkse blokje om, kwam ze deze
keer bij de volière uit, met bankje en straatbieb.
Zij kent de boekenkast bij haar in de buurt,
maar deze vond ze wel heel bijzonder. En wat
doe je als je van lezen houdt? dan neem je een
boek mee naar huis.
7
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Door Trudie Galama

Door de coronacrisis hebben
we nog steeds te maken met
beperkende maatregelen.
De contacten moeten op een
andere manier gelegd worden
en onderhouden. Veel mensen
moeten hun werk noodgedwongen thuis doen, soms aan de
keukentafel. Maar het is pas
echt erg als je positief getest
wordt en in het ziekenhuis
wordt opgenomen.

Ik ben opnieuw in gesprek gegaan met vier wijkbewoners
en heb aan hen gevraagd hoe
ze dat ervaren.
Hans werkt bij Croda en is
global research director

Croda is een internationaal
Engels bedrijf, gevestigd in
Gouda; vroeger bekend als De
Kaarsenfabriek, nu als duurzame producent van biobased
chemicaliën voor allerlei hoogwaardige toepassingen.
Ik woon en werk in Gouda,
vertelt Hans, maar dat had
natuurlijk ook ergens anders
op de wereld, bijvoorbeeld in
Engeland of Singapore kunnen
zijn. Ik ben namelijk verantwoordelijk voor zeven labs
en deze staan in: Nederland
(Gouda), Engeland, Finland,
Noord-Amerika, Brazilië, China
en India.
Thuiskantoor
Ik was veel op het kantoor in
Gouda maar vanaf maart kon
dat niet meer. Ik heb nu de

mooiste kamer van mijn huis
ingericht als kantoor en een
airco aangeschaft. Daar heb
ik de hele zomer plezier van
gehad. Thuiswerken gaat met
mijn werk prima. Het grootste
deel van de dag zit ik achter
twee computerschermen. Ik zit
vaak in een video conference
of heb een teammeeting met
mijn collega’s. Dat deed ik
natuurlijk ook al voor coronatijd. Ik ben de hele dag aan het
communiceren, wereld wijd. Ik
heb het geluk dat ik een goede
persoonlijke relatie heb met
alle 7 teams in de verschillende landen. Ik ken alle mensen
persoonlijk. Dus dat maakt ook
een persoonlijk gesprekje online mogelijk. Ik bezocht de landen buiten Europa 1 á 2 keer
per jaar. In de landen binnen
Europa, Finland en Engeland,
kwam ik elke 2 á 3 maanden.
Dat kan op dit moment dus
niet.

Caroline is stafadviseur in
een groot ziekenhuis

Informele contacten zijn
belangrijk
Als je mensen op afstand
spreekt, ben je gerichter bezig
met wat je wilt bereiken. Je
werkt efficiënter. Dat werkt
dus goed tot op zekere hoogte. Want op de langere termijn
gaat dat deels tegen je werken
omdat je het informele contact
mist. Je mist de kleine signalen waar mensen tegen aan
lopen op het werk. De kleine
gesprekjes in de wandelgangen
zijn dus heel waardevol.

“Het leuke aan thuiswerken
vind ik dat ik nieuwe dingen
heb moeten leren die ik anders
niet had gedaan; een dagstart
met collega’s in “Teams”, een
brainstorm-sessie die ik normaal op ervaring uit mijn mouw
schud, moet je opnieuw uitvinden en aanpassen op online. Ik
zie de hoofden van mijn collega’s nu alleen op mijn scherm,
maar toch zie ik het liefst een
groep in het echt.

Deuren dicht!
Hans vertelt dat zijn vrouw
in april in een nieuwe baan is
begonnen. Midden in de coronacrisis. Dat was niet makkelijk.
Zij werkt ook thuis en is ook
de hele dag aan het bellen.
We moeten met elkaar rekening houden en oppassen dat
we elkaar niet storen. Niet te
hard praten en deuren dicht! In
de lunchpauze zien we elkaar
weer.

Op 1 januari begint Caroline
in deze baan. Omdat zij geen
patiëntgebonden taken heeft,
moet ze thuis gaan werken. Op
17 maart rijdt ze met o.a. haar
laptop in haar tas naar huis om
haar thuiskantoor in te richten.
In mei is het toegestaan om
enkele dagen in het ziekenhuis
te werken. Maar sinds 1 oktober is zij weer volledig thuis
aan het werk.

Voordelen
Als je thuis aan het werk bent,
word je minder afgeleid. Een
rapport schrijven of een presentatie maken gaat thuis veel
beter. Dat deed ik voor de
coronacrisis ook al. Alleen is
het nu iedere dag. Ik mis de
persoonlijke gesprekjes bij het
begin van een vergadering en
bij het koffieapparaat en de
nieuwtjes uit de wandelgangen. Ik mis deze contacten het
meest als ik in het creatieve
stuk bezig ben; voor nieuwe
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ideeën word ik vaak geïnspireerd door toevallige gesprekken of ontmoetingen en die heb
je nu veel minder!
Nieuwe collega’s
Sommige collega’s ken ik alleen
nog maar van het scherm. In
het echt heb ik ze nog nooit
ontmoet. Je thuis voelen tussen
je collega’s en je weg vinden
duurt nu veel langer. Wil je
kennismaken met een collega dan moet je een afspraak
maken. Dat ging altijd vanzelf.
Na afloop van een vergadering
maakte je nog even een praatje en zonder dat je het weet,
breid je netwerk in een ziekenhuis uit.
Thuiswerkhumor
Iemand feliciteren met een verjaardag gebeurt nu ook, maar
anders. Je zit achter je laptop
in “Teams”, zet een feestmuts
op en zingt met elkaar “Lang
zal hij leven . . . . . .
Wist je dat je de achtergrond
op je scherm kan veranderen
en kan suggereren alsof je op
een zonnig zandstrand zit in
plaats van aan de keukentafel?”
Uit het dagboek van George,
een ex-corona patiënt

Zaterdag 10 oktober
Ik ben getest!
Dinsdag 13 oktober
De uitslag is positief: ik ben
corona patiënt!
Woensdag 14 oktober
Ik voel mij heel erg beroerd. De
huisarts komt langs, gehuld in
plastic en spatbril. Ik word met
de ambulance naar het Groene
Hart Ziekenhuis gebracht. In
het ziekenhuis wordt ik onderzocht. Ik krijg vervolgens de
vraag of ik er bezwaar tegen
heb om naar Groningen te
worden gebracht. Ik voel mij zo
ziek dat het mij niet uitmaakt
waar mijn bed staat. Per dag
mag slechts één persoon 15
minuten op bezoek komen. Dat
is dus bijna niets. Dan maakt
het ook niet uit of ik in Gouda
of in Groningen lig.
Zaterdag 17 oktober
Het gaat slechter. Ik heb zelfs
100% zuurstof nodig. Men
overweegt overplaatsing naar
de IC. Ik heb daar hele slechte gevoelens bij. Als ik op de
IC terechtkom, ben ik bang
er tussen uit te knijpen. Geen
afscheid te kunnen nemen. Ik
moet aan mijn zus denken. Zij
is in mei overleden aan corona.
Ik moet toestemming geven
voor het toedienen van een
medicijn, dat nog niet officieel
is toegelaten. Het helpt. Het
gaat dus de goede kant op.
Woensdag 28 oktober
Hoewel het iets beter met mij
gaat heb, blijf ik heel veel
moeite houden om adem te halen. Een tocht van bed naar het
toilet, 3 meter heen en weer, is
een uitputtingsslag.

Dinsdag 6 oktober
Ik heb een lichte verkoudheid
en voel een kriebel in mijn keel.
Omdat ik met mensen werk
heb ik voor de zekerheid de
huisarts gebeld en die adviseert
mij een test aan te vragen.

Maandag 2 november
Na 12 dagen Groningen ga ik
naar huis. Mijn zus komt mij
halen, één dag te vroeg. Ik
heb mij een dag vergist, maar
ik mag toch met haar mee.
Thuis krijg ik hulp van familie
en vrienden. Ik voel mij erg
gesteund.
Dinsdag 10 november
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Ik probeer iedere dag een beetje meer. Ik ben vandaag op een
elektrische fiets naar Hoogvliet
geweest.
Dinsdag 17 november
Ik ben naar de Lidl gelopen
voor een paar boodschappen.
Onderweg dacht ik wel, stond
hier maar een bankje. Maar ik
heb het gehaald! Ik ben trots
op mijzelf.
Woensdag 18 november
Het is 12 graden en de zon
schijnt. Ik ga samen met mijn
zus naar de Reeuwijkse plassen
voor een kleine wandeling. Zo
probeer ik mijn conditie stapje
voor stapje op te bouwen. Je
merkt pas hoe erg corona is,
als het jezelf overkomt.

Gerard Mulleman

Ik ben in 1928 in Waddinxveen
geboren en heb gewoond in de
polder aan de Kanaaldijk naast
ons bedrijf. Na het overlijden
van mijn vrouw in 2014 ben ik
in Gouwestaete komen wonen.
Achteraf vind ik dat de verhuizing een goede beslissing is
geweest. Ik woon erg naar mijn
zin en heb weer nieuwe contacten op kunnen bouwen.
Alles ligt nu stil
In Gouwestaete ligt alles nu
stil. Iedere derde vrijdag van
de maand gingen de bewoners
’s morgens een kopje koffie
drinken en bijpraten in het
restaurant van Gouwestein. Zo
leerden we de nieuwkomers
9
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kennen. Dat mag niet meer.
Nu moet je op het naamplaatje
op de brievenbus lezen hoe de
nieuwe bewoners heten.

Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

Bij elkaar binnenlopen en op
afstand koffie drinken gebeurt
nog wel. Morgenmiddag komt
het echtpaar van beneden bij
mij op de koffie. Vanmorgen
heb ik bij mevrouw Vaandrager
koffie gedronken om de week
te openen. Dat is vaste prik.
Gisterenavond heb ik voetbal
gekeken met een bewoner uit
het Binnenhof.
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Iedere vrijdag komt mijn oudste dochter uit Lisse op bezoek
en als ik naar haar toe wil,
bestel ik de Valys, een speciale
taxi. Bij mijn dochter in Gouda
ga ik iedere avond eten.
Toch is het stiller geworden om
mij heen. Ik heb 5 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen.
Op bezoek komen durven ze
niet. Ik heb ze al 8 maanden
niet gezien. We telefoneren en
“zien” elkaar op de iPad, maar
echt contact heb je op deze
manier niet. Als je alleen bent,
heb je juist meer behoefte
aan contact. Toen we nog met
z’n tweeën waren kon je nare
dingen samen bespreken en
oplossen.
Vaccineren
Als er straks een vaccin is laat
ik mij vaccineren, natuurlijk wel
in overleg met mijn huisarts.
Als ik de krant lees, ben ik er
niet van overtuigd dat het voor
oudere mensen nog zin heeft.
Ik ben hartpatiënt, maar uit de
operatie ben ik sterker gekomen dan ik was.
Toch wil ik niet zielig doen. Ik
ben nog gezond en vitaal. Ik
blijf optimistisch. Ik heb het fijn
in Gouwestaete.

Gouwestein te zien op TV
West
Helaas kan door de pandemie
ook kaarsjesavond in Gouda
dit jaar niet doorgaan. De
gemeente Gouda zit echter
ook niet stil en is druk bezig
met filmopnames. Ook Gouwestein heeft hier een rol in.
Eind oktober zijn er opnames
in Gouwestein gemaakt. Gouwestein was die dag al geheel
in kerstsfeer. De kerstboom
in de tuin staat al. Ook kwam
die dag de kinderburgemeester langs om een aantal
bewoners te interviewen en
zijn er volop kerstliederen
gezongen. Al met al een gezellige middag/avond. Hoe de
uiteindelijke film er uit gaat
zien is ook voor ons nog een
verrassing.
De film wordt op 11 december
uitgezonden op TV West. We
gaan deze avond samen met
de bewoners, onder het genot
van een hapje en een drankje
film kijken.
Kerstdiners
Ook de kerstdiners hebben we
dit jaar anders moeten organiseren. Normaal genieten de
bewoners met een familielid/
naaste van een uitgebreid
kerstdiner in ons mooie res-
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taurant. Het restaurant is nu
echter gesloten voor bezoek.
We wilden toch iets leuks organiseren en hebben besloten
om van de vergaderzaal een
private dining room te maken.
De grootte van deze vergaderzaal maakt het mogelijk
om er een knusse ruimte van
te maken. Een bewoner kan
hier dan, samen met één of
twee familieleden/naasten genieten van een diner. Dit kan
van 1 tot 23 december zowel
tussen de middag als aan het
eind van de middag. Deze
vergaderzaal is inmiddels ook
al in kerstsfeer gebracht.
Activiteiten
Gelukkig kunnen de activiteiten voor de bewoners wel
doorgaan. We beschikken
over een aantal ruimtes waar
de 1½ meter afstand gegarandeerd kan worden. Daarnaast wordt er gewandeld
met de bewoners en kunnen
ze twee keer per dag bezoek
van familie/naasten ontvangen.
Omdat externen nog niet naar
Gouwestein kunnen komen
om deel te nemen aan een
activiteit, staan er op dit
moment alleen nieuwsberichten op de website. U kunt
een kijkje nemen op www.
zorgpartners.nl/gouwestein of
volg ons via facebook: https://www.facebook.com/gouwestein

Wijkkrant december
Artikelen graag aanleveren
vóór 17 december bij Trudie
en Irene
redactie wijkkrant:
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Tuintjes bij de
Blokwoningen
Door Manon Vonk

Het sfeerteam van de
Crabethstraat (Marjan, Nicole
en Marrianne) had het idee, om
in deze donkere en onzekere
tijden wat extra licht in de Crabethstraat te laten schijnen.
Het plan was om lampenkappen te laten maken met de
afbeeldingen van de Goudse
glazen en armaturen die in de
vlaggenstokhouders konden
worden geplaatst.

Het is al weer een tijdje geleden dat we bij de Blokwoningen
van de gemeente een brief
hebben ontvangen over de
indeling van drie veldjes. Door
de coronamaatregelen heeft de
gemeente nog geen gelegenheid gehad om bij alle veldjes
stappen te ondernemen. Bij
het veldje voor de Merijntje
Gijzenstraat zijn inmiddels
aanpassingen gedaan. Omdat
de bewoners er onderling niet
uit kwamen heeft de gemeente
een plan gemaakt. Er zijn veel
tegels verdwenen en er is flink
gesnoeid waardoor het aangezicht opener is geworden. Hopelijk gaan de bewoners in de
volgende zomer er veel plezier
aan beleven en keert de rust
weer terug.

Crabethstraat
verlicht

Door Marrianne Waalwijk

De bewoners reageren enthousiast. Er komen 18 lantaarns
aan de voorgevels te hangen.
We hopen dat ze er voor kaarsjesavond zijn. Als het weer een
beetje meezit kunnen we misschien met z’n allen voor onze
eigen deur een kerstborreltje
drinken.

Gouda Verlicht
Door Rik Bos
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Heb je iets aan verlichting
gedaan? Geef dit dan door via
GoudaVerlicht.nl, dan kunnen
wij het toevoegen aan de kaart
en kan iedereen door heel Gouda wandelen langs de versierde
adressen! Wandelen is goed
voor lichaam en geest. Daarom
stimuleert minister Hugo de
Jonge ook om dagelijks minimaal een half uur in de buitenlucht te wandelen.
Als je goed je best doet met
versieren, maak je ook nog
eens kans op een prijs! Hoe dat
precies zit, kun je op de website terugvinden.
Met dit initiatief hebben wij ons
ook aangesloten bij het project
Lichtpuntjes Gouda van Goudabruist.nl
Doe jij ook mee?!
Versier dan je huis, meld dit
aan op GoudaVerlicht.nl en we
maken samen van Gouda de
lichtstad van Nederland.

Bomen langs de rode
loper naar de stad

We zitten inmiddels in de
donkere dagen van het jaar en
dit jaar ook nog eens met de
corona beperkingen. We konden de donkere dagen helaas
niet starten met onze jaarlijkse Halloween activiteiten.
Maar nu heeft een deel van de
Halloween crew bedacht om
de komende weken extra te
verlichten!
Je kunt dit zowel letterlijk als
figuurlijk nemen, want we roepen iedereen op om iets rondom het huis te gaan verlichten.
Dit kan een raam, deur, gevel,
tuin of openbaar groen zijn.
Op de website GoudaVerlicht.nl
kun je veel inspiratie op doen.

Afgelopen week zijn 14 grote
bomen geplant in het trottoir
van Stationsplein en Vredebest.
Ook zijn de grote plantenbakken gevuld met vaste planten.
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Vogels in de wijk: het roodborstje
Door Marijke van Ittersum

Een kleine druktemaker is hij,
het roodborstje. Een grappig,
opvallend vogeltje, waarvan
ik eigenlijk dacht dat er niet
zoveel waren in Nederland.
Maar vorig jaar rond deze tijd is
een heel goede vriend van ons
overleden. Hij was een groot
liefhebber van vogels. Hij zei:
let maar op de roodborstjes,
die houden ook een oogje in
het zeil, net als ik. En sinds die
tijd zie ik ze overal, die kleine,
nieuwsgierige scharrelaars. Ze
durven heel dichtbij te komen:
als je op je knieën in de tuin
aan het werk bent, kijken ze
je met een schuin kopje bijna
vragend aan. Alles oké?
Het roodborstje (Erithacus
rubecula) is een vogeltje dat
zeer algemeen voorkomt in ons
land. Het is maar klein, 12 tot
14 cm en het heeft de kenmerkende rood-oranje borst (en
deel van het kopje) waaraan
het zijn naam ontleent. Met een
lichtgekleurd buikje is dit verder bruine vogeltje meestal te
vinden op de grond, of op lage
takken. Dat is niet voor niets,
want het is een echte insecteneter. Maar een spinnetje of
torrretje is ook niet te versmaden en het roodborstje vult zijn
dieet verder aan met bessen en
zaden.
En daar komen we meteen
bij het grote dilemma van de
roodborstjes als de winter invalt. Wat te doen: wegtrekken
naar het warme zuiden, of hier
overwinteren? Beide mogelijkheden zijn niet zonder gevaar.
Als je hier blijft, dreigt de
hongerdood. Immers, insecten
scharrelen niet in de sneeuw
of op de koude grond, bessen
en zaden zijn vaak op en hoe
kouder het wordt, hoe meer
energie je nodig hebt om warm
te blijven. En dan heb je ook
nog Scandinavische soortgenoten die bij ons komen overwinteren en meteen doen alsof
ze hier de baas zijn. Daar moet
je je territorium krachtig tegen

verdedigen. En dat is mannenwerk. Je ziet dan ook vooral
vrouwtjes en jongen die afreizen naar Spanje en Portugal.
Maar aan de andere kant: een
uitputtende, lange reis naar het
zuiden; dat is ook niet alles.
Je kunt verdwalen, je kunt
(illegaal door mensen) gevangen (en opgegeten) worden
en wat te denken van al die
windmolens, vliegtuigen en
hoogspanningskabels? En een
heel belangrijk argument: voor
het maken van een nest moet
je snel weer terug zijn als het
lente wordt. Je wilt toch wel
het beste plekje voor je jongen
uitzoeken. Die Scandinavische
indringers zijn dan wel vertrokken, maar stel je voor dat het
ideale plekje toch al bezet is.
Het is een groot probleem voor
zo'n klein vogeltje.
Help de roodborstjes dus de
winter door. Laat de herfstblaadjes liggen, zodat de
insecten zich daaronder kunnen
verschuilen en zich niet ingraven. Je kunt ook meelwormen,
ongekookte havermout en een
zadenmix strooien op een beschutte (sneeuwvrije) plaats op
de grond. En wie weet, word je
beloond met een nestje vrolijke
vogeltjes in de lente. Misschien
zelfs twee, want roodborstjes
leggen twee keer per seizoen

eitjes. Vijf tot zeven kleine
eitjes, blauw-wit van kleur met
kleine rode vlekjes. Het liefst
maken ze hun (nogal slordige)
nest op de grond, of laag boven
de grond in dichte struiken of
klimplanten. Erg lang broeden
ze niet, ongeveer twee weken
en de kleintjes zijn na nog eens
twee weken al klaar om het
nest te verlaten. Daarna blijven
ze nog wel in de buurt, zodat
de ouders hen nog een week of
drie bijvoeren. Opgroeien gaat
snel bij roodborstjes.
Nog een laatste bijzonderheid
van het roodborstje, is zijn
manier van jagen. Geen enkele andere tuinvogel doet hem
dat na. Het vogeltje zit heel
stil, vaak laag boven de grond
en kijkt aandachtig rond naar
bijvoorbeeld een nietsvermoedend spinnetje. Dan duikt hij er
ineens bovenop. Succes gegarandeerd. Daarom is hij ook
zo graag bij je, als je tuiniert.
Al dat omwoelen van de grond
wat wij doen, jaagt de hele
insectenbevolking op en dat is
nou net de bedoeling. Ik mag
ze graag, de roodborstjes, met
hun lawaaiige manier van doen
en hun vrolijke rode vlek op
de borst. En ik heb alvast een
plekje in de tuin gereserveerd
voor de havermout en de zaden, voor als het straks winter
wordt.

12

Wijkkrant Nieuwe Park							

november 2020

Burenpraat

Door Tineke Mocking

Ik ben deze maand op bezoek
geweest bij Iris. Ze woont als
ik mijn tuinpoort uitloop een
paar deuren verder in de Van
Swietenstraat. Op een steenworp afstand dus. De Van
Swietenstraat is een straat
met allemaal prachtige, ruime,
30er jaren huizen. Toen Iris en
haar partner dit huis een aantal
jaren geleden kochten, hebben
ze er eerst een jaar aan verbouwd.
Het huis is volledig gestript en
tot een heerlijk onderkomen
gemaakt. Iris heet me van
harte welkom en vervolgens,
nadat ik even de begane grond
heb mogen bewonderen, gaan
we naar de 1e verdieping waar
het atelier van Iris zich bevindt.
Waar zich eerst twee kamers,
een badkamer en een trap in
het midden bevonden ontvouwt
zich nu één grote atelierruimte.
Ik vind het een geweldige ruimte, heerlijk om in te kunnen
werken. Want Iris is sieradenontwerpster en kan dus in haar
atelier aan de slag.
Ze is in Utrecht geboren en
opgegroeid, en heeft later in
Wageningen een studie landschapsarchitectuur gevolgd.
Ze heeft vervolgens 20 jaar als
landschapsarchitect gewerkt bij
het ministerie van Landbouw
en Visserij in Rotterdam. In
haar vrije tijd is ze ook cursussen gaan volgen aan de vrije
academie, de SKVR. Het begon
met een cursus beeldhouwen.
Daarna volgden al snel cursussen edelsmeden om uiteindelijk
uit te komen bij de opleiding
goudsmeden in Schoonhoven.
Om ervaring op te doen met
het werken met edelstaal heeft
ze een periode meegewerkt bij
Menno Meyer in Gouda.

passie van Iris. Aanvankelijk
maakte ze lichaamsgrote objecten. Ze houdt van grote lijnen.
En ook van beweging.
Goed te zien in haar eerste
serie ‘Zilt Stil Leven’. Uitgaande
van zeewier zijn groeiachtige
grillige vormen ontstaan van
veloursstof gevuld met aquariumzand. Je kunt ze om de hals
hangen maar ze zijn eigenlijk
te zwaar om te dragen. Het zijn
meer op zichzelfstaande objecten geworden, mooi om naar te
kijken.
Naast dit soort vroege monumentale vormen maakt ze nu
met name zeer goed draagbare
sieraden waarbij het uitgangspunt de kracht van de eenvoud
is. Er is ook sprake van élégance. En ieder ontwerp is uniek.
De materialen die ze gebruikt
zijn divers zoals zilver, staal en
stenen.
Als je een eigen bedrijf hebt
moet je ook wat aan PR doen.
Iris is 2 jaar aangesloten geweest bij een kunstenaarscollectief in Leiden met een eigen
galerie, Galerie Zone. In Gouda
is ze lid van de Firma van Drie.
En ze is lid van het NABK, een
landelijke organisatie voor
beeldende kunstenaars.
Dit soort organisaties orga-

niseren mogelijkheden om te
exposeren zodat je werk onder
de aandacht wordt gebracht.
Broodnodig om wat te kunnen
verkopen. Tevens doet ze mee
met diverse atelierroutes zoals
bv in Gouda en Bodegraven/
Reeuwijk.
Nieuwsgierig geworden naar
het werk van Iris? Kijk dan
eens op haar site: www.irisrijntjes.nl of maak een telefonische
afspraak met haar (tel. 06 48
70 07 98). Iris ontvangt graag
mensen in haar atelier.
Ik vond het een hele leuke
kennismaking. Ik ben ook erg
verrast over de mogelijkheden
van het verbouwen van een
huis; je kunt kiezen voor het
behoud van het oorspronkelijke
ontwerp en indeling van het interieur maar je kunt ook kiezen
voor het volledig strippen van
een huis en het dan volledig
naar eigen wensen en inzicht
invullen. Hoe dat laatste tot
prachtige resultaten kan leiden
heb ik bij Iris kunnen zien. Het
heeft me opgewonden aan het
denken gezet over mijn eigen
huis. Misschien toch……..?
Ook een een gesprekje aangaan met Tineke?
Bel 06 5422 4455 of mail haar:
cathmemocking@gmail.com

In 2012 is ze gestopt met haar
werk als landschapsarchitect en
fulltime haar eigen bedrijf als
sieradenontwerpster begonnen.
Het sieraden ontwerpen is een
13
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Wijk in Bedrijf - Refresh, Vredebest 22
Door Trudie Galama

Op zoek naar een bedrijf voor
deze rubriek, loop ik bij Refresh
naar binnen. Ik word allervriendelijkst ontvangen en doe mijn
verhaal. Natuurlijk wil Nikki
meewerken aan een stukje
voor de krant. We maken een
telefonische afspraak voor dinsdagmorgen 17 oktober. Ik bel
en Nikki neemt op. Zij vertelt
vol enthousiasme haar verhaal.
De start
Zo’n drie jaar geleden kwamen
wij een mooie locatie aan de
Vredebest in Gouda tegen, vlak
naast het station. Dit was de
perfecte locatie om voor ons
een beautysalon te openen!
Wonend in Leiden was Gouda
nog onbekend terrein voor ons.
Een leuke uitdaging dus om
een community te starten met
de bewoners in deze stad en
omstreken. Na drie jaar zijn wij
inmiddels bekend in de stad en
hebben veel vaste klanten over
de vloer, die ook vanuit de omstreken naar ons toe reizen om
een van onze behandelingen te
ondergaan.
Al 3 jaar zijn wij de tandenbleker en beautybar van BN'ers
zoals Glennis Grace, Stefanie
Tency, Gaby Blaaser, F1rstman,
Je Broer, Tajoela en de leden
van Love Island & Temptation
Island!
All-in-one beauty bar
Je zou ons een all-in-one beauty bar kunnen noemen. Je kunt
terecht voor het epileren met
draad van je wenkbrauwen en
het gelaat, het liften en verven
van je wimpers, gezichtsbehandelingen voor het oplossen
van problemen van de huid en
verlenging van je nagels op de
gezonde manier. Maar ook voor
het bleken van je tanden kun je
een afspraak maken. Dat doen
we met een non-perioxide gel.
Deze behandeling zorgt voor
een wit gebit zonder schade
aan tandvlees of glazuur. We
bieden een uitgebreid programma en hebben daarbij gekozen

voor producten met verantwoorde ingrediënten. Je kan
hier ’s morgens binnenkomen
en aan het einde van de dag
pas weer naar huis gaan. Je
zou het een grote verwendag
kunnen noemen.
De uitstraling
We kijken uit naar het gereed
komen van het Stationsplein
en de verbouwing van onze
voorgevel. Momenteel zijn wij
ons pand aan het renoveren
waardoor wij vanaf buiten niet
goed zichtbaar zijn. Na de verbouwing zullen wij daarom ook
meer aandacht trekken.
We proberen met de aankleding van onze salon een warme
sfeer te creëren. We streven
naar een huiskamergevoel. Dit
creëren wij door onze styling en
de informele interactie tussen
de klanten en ons team. We
vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt
en naast de behandelingen ook
bij ons terecht kan voor een
luisterend oor.
Ons personeel
Wij zijn een erkend leerbedrijf
voor stagiaires van uiterlijke
verzorgingsopleidingen en voor
opleidingen in de grafische
vormgeving branche. Met een

certificaat na het beëindigen
van de stageperiode zijn de
stagiaires klaar om de beauty branche te versterken. Ze
zijn tot drie jaar werkzaam bij
ons en zijn na hun stage ook
welkom om bij ons te blijven en
ons team te representeren.
Onze klanten
Onze klanten zitten in de leeftijdsgroep 17 - 90 jaar. Jong en
oud iedereen is welkom. Onze
klanten komen voornamelijk uit
het Groene Hart. Ongeveer 40
procent komt van verder weg
(denk aan Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Friesland en
zelfs Antwerpen).
Pieken
Wij zitten altijd lekker volgeboekt. Dagelijks zijn er twee
stoelen beschikbaar bij onze
brows & lash experts en voor
het tanden bleken kunnen zes
stoelen worden gevuld! We
hebben het extra druk voor de
Kerst maar ook rond de zomer.
Dromen en toekomstplannen
Samen met mijn partners
hebben wij grote dromen! Een
van de dromen is om meerdere vestigingen te openen. Ook
zouden wij graag als Refresh
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Institute andere professionals
willen helpen met onze expertise. Dit zullen wij aanbieden
door middel van trainingen. En
als laatste komt er een prachtige webshop aan. Zo heeft
corona ons genoodzaakt om
multifunctioneel te denken en
werken zodat onze klanten ook
onze ervaringen vanuit thuis
kunnen ervaren.
Meer weten?
Wilt u meer weten over
Refresh, kijk dan op:
www.refreshnederland.nl Wij
zijn ook erg actief op social media, voornamelijk Instagram en
Facebook, u kunt ons opzoeken
via @refreshnederland.
Maar gewoon binnen lopen kan
natuurlijk ook. Het adres is
Vredebest 22.

Will van Leur
Veelzijdig geïnteresseerd,
op een aantal
technieken
na autodidact, creatief en altijd
zoekend....
Een creatief lint slingert zich
door mijn leven.
Vanaf 1975 was ik lid van de
Vrije Academie in Vlaardingen,
van 1984 tot heden (met een
onderbreking) maak ik deel uit
van Stichting Open Atelier in
Nieuwerkerk aan den IJssel.
Ik heb mij door de jaren heen
diverse technieken eigen gemaakt. Sinds de zomer van
2018 heeft de fotografie mij in
haar greep. Met mijn camera in
de hand ben ik zoveel meer gefocust en mij nog meer bewust
van mijn omgeving.
Al struinend kijk ik rond om dat
wat mijn aandacht trekt te fotograferen .... zowel in stedelijk
gebied als daarbuiten! Moderne
architectuur, historische panden, verlaten gebouwen, die
allesomvattende natuur, ze zijn
een bron van inspiratie en prikkelen mijn fantasie en enthousiasme.

17e expositie
GoudsWerk

Ik probeer mijn fascinatie voor
vergankelijkheid en vernieuwing vast te leggen .... realistisch maar ook suggestief, vaak
is dat wat je denkt te zien mis-

november 2020
leidend .... dat spanningsveld,
die verbeelding, dat boeit mij!
Mijn foto's zijn afgedrukt op
onder andere canvas en hout,
de sfeer van het beeld bepaalt
mijn materiaalkeuze.
Door corona is niets meer vanzelfspekend, fijn dat mijn werk
drie maanden bij Gouwestein
“gehuisvest” mag zijn, heel
veel kijkplezier!
Tel: 06 1067 5771 / website:
www.willvanleur.exto.nl /
Email: will.vanleur@hotmail.
com
Heeft u nog een decembercadeautje nodig, kijk dan op onze
website GoudsWerk (www.
GoudsWerk.wordpress.com).
Daarop kunt u ook de contactgegevens van de kunstenaars
vinden. Bent u gecharmeerd
van een kunstwerk en wilt u
dat van dichtbij bekijken dan
kunt u een afspraak maken
met de kunstenaar zelf. Met
inachtneming van het protocol van Gouwestein voor deze
expositie, kunt u samen met
de kunstenaar de kunstwerken
bekijken en eventueel tot aankoop overgaan.
18e expositie GoudsWerk
Wij willen alvast een tipje van
de sluier oplichten over de 18e
expositie GoudsWerk die vanaf
12 december 2020 te bezoeken is. De kunstenaars zijn
Marrianne Waalwijk - van der
Spree, schilderijen (gemengde
techniek), Jan van der Spree,
fotografie en Janny de Keijzer,
vilten sjaals.

Door Sjouk Engels

Deze expositie in Gouwestein
loopt tot 7 december 2020 en
is op afspraak met de kunstenaar te bezoeken. De schilderijen, foto’s en keramiek van
de kunstenaars Joop van der
Wel (schilderijen), Will van Leur
(fotografie) en Fenna ter Haar
(keramiek) zijn een lust voor
het oog.
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Kliko’s

Door Trudie Galama

Het valt niet altijd
mee om een plaats
te vinden voor je
kliko’s. De groene,
grijze en blauwe
bakken zijn lastige
obstakels. Er zijn
geslaagde en minder
geslaagde oplossingen gevonden.
Oordeelt u zelf maar.
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